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 حالة الصين القوى الصاعدة والتحدي البيئي:
 منير مباركية .أ
 ، جامعة عنابةقسم العلوم السياسيةأستاذ مساعد "أ"، 

 
 :ملخص

بشهد العامل منذ عقود حتوال يف القوة لصاحل جمموعة من القوى الصاعدة، وهي الربازيل 
وروسيا واهلند والصني وجنوب إفريقيا، واليت يشار إليها اختصارا مبجموعة "الربيكس" 

(BRICs) ،لكن صعود هذه القوى يأيت اليوم يف سياق خمتلف عن جتارب الصعود السابقة .
وحتديات مل تعرفها القوى الصاعدة من قبل، وعلى رأس تلك التحديات سياق يفرض قيودا 

"التحدي البيئي"؛ حيث مل تعد عناصر وموارد البيئة احمللية والعاملية تتحمل املزيد من التلويث 
واالستنزاف الناجم عن أمناط اإلنتاج واالستهالك اليت تطبع النهج التنموي لكل من القوى 

حد سواء. وانطالقا من دراسة حالة الصني، يستكشف هذا املقال كيف القائمة والصاعدة على 
تضع املشكالت والقضايا البيئية اليوم قيودا وعتبات وحتديات أمام القوى الصاعدة، وتعيد 

  تشكيل مسارات واسرتاتيجيات صعودها حنو مراتب القوى الكربى والعاملية.
Résumé: 

Depuis des Décennies, Le Monde a connu  une Transformation de 

puissance en faveur un groupe de puissances émergentes, qui sont le Brésil, 

la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, désignées par le terme 

(BRICs). Mais l’émergence de ses puissances intervient dans un contexte 

différent de celui  des expériences d’émergences antérieures, Contexte qui 

contient des contraintes et des défis que n’a pas connues les puissances 

émergentes auparavant, à la tète desquelles se trouve le défi 

environnemental. Les éléments et les ressources de l’environnement locaux 

et mondiaux n’étant pas en mesures de supporter davantage de pollution et 

d’usure causés par les modes de production et de consommation qui 

caractérisent les modes de développement des puissances existantes et 

émergentes. Partant de l’étude de cas de la Chine, cet article montre 

comment les problèmes et les questions de l’environnement constituent des 

contraintes, des limites et des défis à l’égard des puissances émergentes, et 

reformulent les processus et les Stratégies de leur émergence vers le statut de 

grande puissance et puissance mondiale. 
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 مقدمة

توصف، وتصنف على سلم القوى بروز جمموعة من الدول اليت  منذ عقوديشهد العامل 
اليت  إفريقيا"قوى صاعدة"، ونقصد هنا: الصني، اهلند، روسيا والربازيل وجنوب  الدولية، على أهنا

(، وهي الدول اليت تستحوذ اليوم على BRICsجمموعة "الربيكس" ) ما يعرف بـ:تشكل 
نصيب معترب من القوة خاصة من الناحية االقتصادية والعسكرية، وتواصل مسريهتا التنموية يف 

 اجتاه التقدم يف مراتب القوة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
ية ال لخلو من جمموعة من العقبات العاملاإلقليمية و ولكن طريق تلك القوى حنو مراتب القوى 

وعند احلديث عن التحديات  واسرتاتيجيات صعودها. مناذجها التنموية أماموالتحديات اجلدية 
اليت تواجه القوى الصاعدة، غالبا ما يكون "العامل البيئي" على رأس تلك التحديات خاصة 

يئة احمللية يف تلك الدول، وكذلك حيث مل تعد الب 1بالنسبة للعمالقني األسيويني الصني واهلند،
وبات مصريها "مرهونا  واالستنزاف... البيئة العاملية، تتحمل املزيد من الرتدي واالختالل والتلوث

إىل درجة كبرية بطبيعة اخليارات التنموية للقوى الصاعدة"، ما أدخل هذه األخرية يف معضلة 
 أخالقية" كبرية.-بيئية-"تنموية

حقيقية، جتعل من مشكالت  معضلةني أبرز القوى الصاعدة اليت تواجه وتعترب الصني من ب
البيئة قضية جوهرية ستحدد مسار ومصري النموذج التنموي الصيين، ومستقبلها كقوة عاملية 

ألن تكون حالة دراسية ميكن االنطالق  األكثر إحلاحاحمتملة، وهو ما جيعل من احلالة الصينية 
حدي البيئي على مسارات القوى الصاعدة واسرتاتيجياهتا التنموية، منها لدراسة مدى تأثري الت

 وكيفية تعامل تلك القوى مع هذا التحدي.
: إىل أي ةالتالي ةامللح تما سبق جيعل من هذه الدراسة حماولة لتقدمي إجابة على التساؤال

هي تأثرياهتا وما حتديا حقيقيا أمام الصني كقوة صاعدة؟ ومشكالهتا البيئة  ايامدى تشكل قض
 ؟احلاصلة واملتوقعة على منوذجها التنموي واسرتاتيجيات صعودها

يف حماولة ملعاجلة اإلشكالية السابقة، تستعرض هذه املقالة مادة موزعة على أربعة حماور، يقدم 
احملور األول تشخيصا للسياق البيئي احمللي والعاملي للصعود الصيين، وهي اخلطوة الضرورية األولية 

وحيدد احملور الثاين املعامل  2ل الدراسات املعنية بقضايا وسياسات البيئة وآثارها املختلفة،لك
الرئيسية لنموذج التنمية والصعود الصيين ودوره يف تعقيد الوضع واملعضلة البيئية اليت تعرفها الصني، 
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على االسرتاتيجيتها  فيما حيدد احملور الثالث التداعيات املختلفة لوضع البيئي احمللية والعاملية
 التنموية للصني ومسار صعودها.

 :للصعود الصيني "البيئي" أوال: السياق
فإضافة إىل  يأيت الصعود الصيين اليوم يف سياق خمتلف متاما عن جتارب صعودها السابقة،

الضغوط النامجة عن العوملة واهليمنة األمريكية، يواجه الصعود الصيين ضغوطا وحتديات )وفرص 
 أيضا( بفرضها الواقع البيئي احمللي والعاملي. 

 السياق البيئي المحلي: .1
رغم أن النقاش حول التحديات البيئية اليت تواجهها الصني، وكذلك اجلهود املوجهة للتعامل 

وبالنسبة  إال أنه، "التزود بالطاقة والنمو االقتصادي"البا ما ترتكز حول العالقة بني معها، غ
، فالصني نواجه العديد من مصادر القلق البيئي الوحيدة القضية امللحة يه هعترب هذتللصني، ال 

 اسرتاتيجيتها التنموية، وبطموحاهتا االسرتاتيجية.ذات الصلة ب
التصحر واملياه احلمضية واألودية التلوث و كباقي الدول من قبيل: تعاين الصني من مشاكل بيئية  

إال أن حجم تلك املشكالت ودرجة حدهتا، أكثر وقعا يف احلالة ... الكوارث الطبيعيةاملٌيتة و 
 الصينية، وأصبحت تدق ناقوس اخلطر ليس حمليا فقط، وإمنا إقليميا وعامليا أيضا.

الداخلي للصعود الصيين، نستعرض هنا أبرز املشكالت  وحىت نقرتب أكثر من السياق "البيئي"
 البيئية الصينية وأبعادها وتقديراهتا األخرية.

 :مشكلة التلوث الهوائي -
من بني  16إذ تضم الصني مشكلة تلوث اهلواء يف الصني باتت أكثر بروزا يف السنوات األخرية، 

من خالل  التلوث اهلوائي يف الصنيتتجلى حدة وخطورة و  3مدينة األكثر تلوثا يف العامل. 20
 من يزور »حىت انتشرت مقولة أن سحب الدخان اليت تغطي أجواء املدن الصينية الكربى، 

  ،«قد ميضي هناك أسابيع عدة دون أن يرى الشمس (بكني أو شنغهايالصني )خاصة 
هواء يوما بنوعية  176عرفت بكني  2013وحسب مكتب البيئة يف بكني، فإنه يف سنة 

إضافة إىل انتشار الروائح الكريهة، وامتالء وهذا  4يوما من التلوث اهلوائي اخلطري، 189جيدة، و
 5اهلواء الذي يستنشقه الصينيون اليوم بالرصاص والعديد من املواد السامة.

فالتلوث اهلوائي أصبح "أكثر مسية"، ويتسبب يف نسبة عالية من تشوه املواليد، ووفاة آالف 
 سنويا، وجيرب الكثريين على ارتداء األقنعة اهلوائية، وآخرين على تغيري مدينة اإلقامة الصينيني
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كما أدى   6متسببا يف هجرة عكسية من املدن الكربى حنو الصغرى، ومن املدن حنو األرياف....
قد لخلق إىل إثارة الرأي العام البيئي احمللي، وتقوية املنظمات واجلمعيات البيئية يف الصني، وهو ما 

 ضوابط وحتديات جديدة وقوية لسياسات احلكومة الصينية.
 المياه: تمشكال -

وتشتهر بأهنارها وأوديتها وقنواهتا  ،رغم أن الصني دولة غنية مبصادر املياه )مرتبة السادسة عامليا(
فموارده حمدودة، وموزعة بشكل غري عادل  :وخطري "مشكل مياه مركب"إال أهنا تعاين من  املائية،

 7على األقاليم واملناطق الصينية، وملوثة وتعاين من االستغالل املفرط وغري العقالين.
يقول "ليسرت براون" )خبري البيئة الدويل لدى األمم املياه يف الصني شكلة ندرة يف تشخيصه مل

شاكل اليت تواجه احلكومة الصينية، إن مشكلة نقص املاء تعد واحدة من أكرب امل»املتحدة(: 
كما أن ،  8«الكربى تعاين من نقص املياه 600مدينة من بني املدن الصينية الـ:  400فحوايل 
 ب من املياه الشروب أقل من احلد األدىن العاملي.يباملائة من الشعب الصيين يتمتعون بنص 61

التوزيع غري املتساوي للموارد بني الشمال  ناجتة عن ندرة بنيويةولندرة املياه يف الصني أبعاد: 
املاء يندر يف مناطق الطلب العايل ؛ فواجلنوب ولعدد السكان، واملسار السريع للتعمري والتصنيع

باملائة من  42الصني الشمالية اليت حتتضن فويتوفر يف مناطق الطلب املنخفض )جنوب الصني(، 
باملائة من املوارد  14ة للزراعة، ال متلك سوى باملائة من األراضي الصاحل 60السكان، وخاصة 

نامجة  ندرة طبيعيةوهو ما يعين أن مشال البالد يعاين من مشكل "أمن مائي"؛ و 9،املائية الصينية
عرفت الصني يف العشرية عن موجات اجلفاف والقحط اليت تعرفها الصني من فرتة ألخرى، فقد "

 10."سنة 50دة مل تشهدها منذ األخرية ست سنوات متعاقبة من اجلفاف وحب
أكثر القضايا البيئية الوطنية إحلاحا منذ بداية »فقد كانت من بني أما عن مشكلة تلوث املياه، 

فثلث األهنار الكربى، و  11،«اإلصالحات االقتصادية يف الصني يف بداية مثانينات القرن املاضي
مليون من سكان  300وحوايل  باملائة من املياه اجلوفية ملوثة، 57باملائة من البحريات و  85

هناك مخسة من بني سبعة واليوم  12األرياف ال يستطيعون احلصول على مياه الشرب النقية...
، غري قابلة لالستخدام اآلدمي،  باملائة من املياه العذبة هناك 70أهنار كربى يف الصني، واليت متثل 

وكنتيجة ملشكل  ...13كما يعترب تلوث املياه السبب يف عديد األمراض وحاالت الوفاة يف الصني
 .203014املياه املرٌكب املشار إليه، تتوقع وزارة املياه الصينية حلول أزمة مياه خطرية حبلول 
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 تراجع الغطاء النباتي والغابي: -
غايب والنبايت ظلت تؤرق الصني منذ مئات السنني، ولكنها ازدادت حدة مشكلة تراجع الغطاء ال

يف مخسينات القرن املاضي مع ما عرف "بالوثبة الكربى إىل األمام" اليت رخصت خمططاهتا 
  15التنموية لقطع الشجار على نذاق واسع من أجل توليد الطاقة للجهاز الصناعي.

فقط من األراضي الصينية، وهذا أقل بكثري من املتوسط  باملائة 17تغطي الغابات مساحة حاليا، 
ويرجع السبب إىل أن الصينيني اليوم أصبحوا من أكثر املستهلكني ، باملائة 27العاملي البالغ 

باملائة من واردات األخشاب الصينية تتم بشكل  40لألخشاب بعد األمريكيني، كما أن حوايل 
 16زمة ويصعب التعامل معها.وهو ما يفاقم من حدة األ ،غري قانوين
 التصحر:مشكلة  -

 يف ازدياد مستمر كل عام ظاهرة التصحرو  ،مناطق صحراوية الصني هي أصال عبارةربع مساحة 
، وتزحف على باقي مساحة البالد، والصحراء يف طريقها ألن تغطي ثالثة أرباع مساحة البالد

مل يعد يبقى للصينيني سوى جزء صغري »: بالقول عامل البيئة "بيرت هيك" ويعرب عن هذا الوضع
من بلدهم تزدحم فيه كل أنشطتهم االقتصادية والصناعية والزراعية، وهذا ال ميثل سوى ربع 

 17«.مساحة الصني
باملائة من تربة  31ميال مربعا من األراضي الزراعية، كما أن  5800وتفقد الصني سنويا حوايل 

 18ألراضي الزراعية تعرف تدهورا شديدا.باملائة من ا 85األراضي عرضة للتلف، و
 الملوثات والنفايات الصلبة: -

فهي تنتج ثلث قمامة العامل ومعظمها ال تتم أصبحت الصني توصف بأهنا "مقلب قمامة العامل"، 
كما تعترب   20،أكثر النفايات اإللكرتونية يف العامل ينتهي هبا األمر يف األراضي الصينيةو  19معاجلته،
وفق ما جاء يف كتاب  «االستثمارية األشهر ألكثر الصناعات امللوثة يف عصرناالوجهة »الصني 

 21.لكاتبة األمريكية "إليزابيت إيكونومي"ل "تدفق النهر األسود"
 السياق البيئي العالمي: .2

ليس واقع البيئية الداخلية ومواردها فقط هو الذي يفرض حتديات أمام التنمية يف الصني ومسار 
يضا واقع البيئة العاملية؛ فمع انتشار الوعي باألخطار اليت تتهدد البيئة العاملية صعودها، وإمنا أ

)االحتباس احلراري، تآكل طبقة األوزون، فقدان التنوع البيولوجي، التلوث، ضغط املوارد 
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تسارع الضغوط البشرية على »اكتشف العامل أن  الطبيعية...( النامجة عن النشاط البشري،
 وحملية وإقليمية عاملية عتبات عدة نقرتب من جعلنا Earth System"النظام األرضي" 

 سريعة، ورمبا تغيريات حدوث احملتمل من العتبات، هذه جتاوز جتاوزناها. ومبجرد لعلّنا أو حرجة،
 رفاه على معاكسة كثرية مع تأثريات احلياة، حتفظ اليت الكوكب لوظائف بالنسبة فيها ال رجعة

 22.«البشر
هذا الوضع الصادم، وٌلد "رأيا عاما بيئيا عامليا" قويا، ودفع الفاعلني الرمسيني وغري الرمسيني حنو 
البحث السريع عن سبل تدارك اخلطأ الكبري يف أساليب التنمية اليت اعتمدهتا دول العامل منذ 

ة لتكون أكثر استدامة، ووضع "سقف بيئي" قرون، أو على األقل تغيري اجتاهاهتا املستقبلي
 ألهدافها وطموحاهتا.

وقد جتسدت ردة الفعل العاملية حول احلقائق البيئية املذكورة يف القمم واملنتديات واالتفاقيات 
واملعاهدات العاملية ذات الصلة مبختلف جوانب محاية البيئة، واليت كان أبرز ما انبثق عنها هو: 

نمية املستدامة"، حتديد أجندة وأهداف للتنمية العاملية )أهداف التنمية مفهوم وسياسات "الت
لأللفية(، حتديد عتبات بيئية )فردية وحملية وعاملية( ومؤشرات لتتبع الواقع البيئي وتوقع اجتاهاته يف 

وكذلك مأسسة وحوكمة السياسات البيئية العاملية... وصوال إىل  خمتلف دول ومناطق العامل،
، واليت ستحدد "أهدافا للتنمية العاملية 2015ات األخرية ألجندة التنمية العاملية ملا بعد التحضري 

املستدامة"، وتضبط سياسات واسرتاتيجيات التنمية بعتبات ومقادير أكثر دقة تراعي استدامة 
 التنمية والبيئة وتسمح باملتابعة والتقييم وحتديد املسؤولية.

للدول ال تنطبق على اآلثار البيئية لسياساهتا التنموية )عاملية وملا كانت احلدود السياسية 
املشكالت البيئية(، فإن الصني، اليت تصعد اليوم ضمن السياق البيئي احمللي والعاملي املذكور، جتد 
نفسها يف مواجهة ضغوطات وقيود بيئية متعددة املصادر واالجتاهات، حتت غطاء محاية البيئة، 

 نبغي عليها التعامل معه جبدية.وهو التحدي الذي ي
 :وعالقته بتعقيد التحدي البيئيالصيني ثانيا: نمط التنمية 

يف احلالة الصينية، تآزرت عدة عوامل لزيادة فداحة املشكالت البيئية للصني مقارنة بالقوى 
الوضع البيئي املتدين أصال،  23،مليار نسمة( 1,3العدد اهلائل للسكان )الصاعدة األخرى: 

إن فهم التحديات احلقيقية اليت يفرضها وضع البيئة يف الصني وندرة املوارد البيئية... ومع ذلك ف
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والعامل على الصعود الصيين ينطلق من حتديد مدى التوافق والتعارض بني منوذج التنمية 
 التنمية املستدامة من جهة ثانية.و محاية البيئة واسرتاتيجيات الصعود الصيين من جهة، ومتطلبات 

منذ انطالق هنضتها احلديثة بعد احلرب العاملية الثانية، وإصالحاهتا االقتصادية يف هناية سبعينات 
بعدة مسات كان هلا أثرها البالغ على البيئة يف الصني اتسم منوذجها التنموي القرن املاضي، 

 :والعامل، وميكن توضيحها يف العناصر التالية
 أولوية تحقيق نسبة نمو سنوي مرتفعة والمحافظة عليها:  .1

ة بصعود قوى دولية تارلخية سابقة، تعترب مسارات صعود القوى يف عصر العوملة أكثر سرعة نمقار 
وقوة، وهي حال الصعود الصيين يف الربع األخري من القرن املاضي، حيث متكنت الصني يف فرتة 

 صادي تفوق العشرة باملائة واحملافظة عليها لعقود.وجيزة من الوصول إىل نسبة منو اقت
فمن أجل احلفاظ على استمرارية نسبة منو مرتفعة ال يتوقف العمل واإلنتاج يف الصني للوقوف 

الشعب الصيين يعمل ليل هنار، وطيلة أيام على األضرار البيئية أو التقليل من حدهتا، "ف
 24".يف العامل اليت ال تعرف عطلة هناية األسبوعالصني هي الدولة الوحيدة وبذلك "، "األسبوع

وإن كان هذا النمط مفيدا جدا من النواحي االقتصادية والسياسية، إال أنه من منظور بيئي أو من 
منظور التنمية املستدامة، يعترب كارثيا على حاضر ومستقبل البيئة يف الصني والعامل؛ إذا ساهم يف 

 ا نتيجة صعوبة حلها.تعقيد املشكالت البيئية وتراكمه
ففي حني اختربت الدول املصنعة العريقة  ؛بةركٌ فاملشكالت البيئية الصينية أصبحت من طبيعة م  

اخلسائر البيئية على مراحل وحمطات خمتلفة من مسار تنميتها االقتصادية الطويل، يف الصني هذه 
 تلكتتشكل أسرع من  املراحل واملشكالت تسارعت وتداخلت، وكنتيجة لذلك، املشكالت اليت

الصني ال متلك ف 25،التعامل معها وحلها، هذا إذا كان باإلمكان حلها أصال وسارياملوجودة 
  26،رفاهية "لوث أوال، مث نظف بعد ذلك" اليت كانت متاحة أمام الدول املتقدمة

ها يف ، فاملشاكل اليت يتم التعامل مع"عالية احلركية"ذات طبيعة أصبحت املشكالت كما أن تلك 
منطقة ما تنتقل إىل أخرى، فهي تنتقل من املدن الكربى حنو الصغرى، ومن املدن إىل الريف، 

 27ومن املناطق األكثر تصنيعا حنو األقل.
  :التصنيع الكثيف والضخم .2

 هامنط على التصنيع سواء للسواق احمللية أو الدولية، ولكن الصيينمنوذج التنمية االقتصادية  قام
 28،الصناعات الثقيلة املفرطة يف االستخدام الطاقوي وعالية التلويث ويرتكز علىالصناعي قدمي 
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وهو السبب الرئيسي الذي يؤدي باحلتم إىل ظهور . حىت السنوات القريبة املاضيةمنه مل تتخلص و 
.. وقد أدركت واعرتفت حىت ، و شدة اخلناق على املوارد الطبيعية.وتلوث اهلواءسخونة زائدة 

صينية باألضرار البيئية الكبرية اليت تسببت فيها الصناعة الصينية، خاصة على مستوى السلطات ال
 البيئة احمللية.

 :للمقاطعات واألقاليم استقاللية القرار االقتصادي .3
احلكومات احمللية لعبت دورا رئيسيا يف النهضة االقتصادية الصينية مثلها استقاللية القرار لدى 

ج تقوية احلكومات احمللية ذ ناك إمجاع بني االقتصاديني الصينيني أن منو مثل اإلصالح املؤسسي، فه
ائق األول للمعجزة سوتشجيع املنافسة فيما بينها، خاصة املنافسة على أموال الدولة، كان ال

 29االقتصادية الصينية يف العقود األخرية.
وال حترتم املعايري  ،ولكن يف السنوات األخرية بدت سلوكات تلك احلكومات أكثر تعنتا

 من فاعلية السياساتوتتسبب يف التقليل واإلجراءات الضابطة للمشاريع مبا فيها التدابري البيئية، 
وهو ما ، ضرار البيئيةضبط زيادة نسبة النمو لتقليل األاملركزية بطل حماوالت احلكومة ت، و البيئية

 30.أثار اهتمام وحتفظ عدة وكاالت ومؤسسات رمسية صينية
 ات غير المتجددة: طاقالالعتماد على ا .4

النموذج التنموي الصيين قائم أساسا على التصنيع غري الصديق للبيئة، والذي يعتمد على 
 يف الصناعة وتوليد الطاقة تستخدم طاقة الفحماالستخدام الكثيف للطاقات غري املتجددة، إذ 

  31 باملائة. 04ال متثل سوى  )األقل تلويثا( الطاقة النووية، يف حني أن باملائة 75بنسبة 
، إذ يصل حىت اآلن أقل االقتصادات كفاءة يف استخدام الطاقة تعترب وهو ما جعل الصني

وهي تنتج انبعاثات تزيد مبقدار باملائة من االستهالك العاملي،  50استهالك الصني للفحم إىل 
، ومخس مرات أكثر مما تنتجه الواليات تسع مرات لكل وحدة من املنتجات عما تنتجه اليابان

 32املتحدة.
 :لطبيعةا "القاتل" تحديالتجاهل وال .5

ال تزال احلكم الصينية القدمية، وأفكار ومقوالت القادة الصينيني، تؤدي دورها يف السياسة 
واالسرتاتيجيا الصينية املعاصرة، إذ يستمد هنج التنمية والصعود الصيين أغلب مقوالته 
واسرتاتيجياته منها، وقد ارتكزت احلكمة الصينية على إعطاء قيمة عليا لإلنسان وتكريس عناصر 
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ينبغي أن ينتصر اإلنسان على »قول: ب" تسي تونغ فمن بني ما كان "ماوبيعة لرفاهيته، الط
  .«الطبيعة

مبالغة القادة الصينيني يف تعظيمهم لإلنسان وحتديهم للطبيعة، جعلتهم ينتهجون النهج اخلطأ و 
بشكل كامل يف التخطيط البيئية لم يتم إدراج صنع وتنفيذ السياسات ف 33،جتاه البيئة، 

يل إىل مي التعامل الصيين مع قضايا ومشكالت البيئة كانو االقتصادي أو عمليات التشريع، 
والصينيون على وجه  ،البشركل تضرر  ف 34،«حماربة النريان بدل الوقاية من وقوعها»أسلوب 

 . اخلصوص، نتيجة تعاملهم السيئ مع الطبيعة
ال يوجد شك يف أن اجلهود الصينية لتقليص الرتاجعات اإليكولوجية قد حققت بعض ومع أنه 
 35قوى التنمية االقتصادية تبقى أقوى من السياسات البيئية اليت تبقى مهمشة. إال أنالنجاح، 

 البيئي على مسار واستراتيجيات الصعود الصيني: سياقتداعيات الثالثا: 
جم الذي رأينا، ال بد وأن تلقي بضالهلا على جهود كل القوى مشكالت بيئية حملية وعاملية باحل

الدولية الصاعدة، وهو ما يبدو جليا يف احلالة الصينية، حيث باتت املشكالت البيئية تشكل 
 هاجسا حقيقيا للقيادة الصينية الطموحة. 

ها منو قامت مؤسسة "راند األمريكية" بتحديد وتقييم مثانية خماطر كربى يواجه 2003يف عام 
االقتصاد الصيين املستمر بسرعة خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين، وجاءت املوارد 

 36املائية والتلوث يف املرتبة الثالثة بعد هشاشة النظام املايل واملشاريع اليت متلكها الدولة والفساد.
 تواجه مسار الصعود وهو ما يعين أن العامل البيئي يأيت ضمن التحديات الثالث األوىل اليت

 الصيين.
وبشكل عام، ميكن أن نوضح أهم التداعيات البيئية على مسار الصعود الصيين يف العناصر 

 التالية:
 اختبار مصداقية وفعالية استراتيجيات الصعود الصيني: .1

أن بملسار صعودها بالعمل على حتسني صورهتا، وطمأنة اآلخرين  عامليا،إقليميا و  ،ست الصنيأسٌ 
مواصلة التحديث يف الصني ستكون له فوائد عامة ومشرتكة  بينها وبني الدول والكيانات 

 "الدولة املسؤولة  واملتعاونة"و "الصعود السلمي" :السياسية األخرى، وجتسد ذلك يف اسرتاتيجييت
 فاظرو وهي االسرتاتيجيات اليت وفرت للصني  .اليت تتقاسم املسؤوليات واألعباء مع الدول األخرى

، وساعدت على حتقيق ما وصلت إليه الصني اليوم من مراتب متقدمة يف مالئمةإقليمية ودولية 
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اجملاالت االقتصادية واالسرتاتيجية، وخففت من حدة النوايا االحتوائية لدى القوى الكربى 
 . ى املهيمنةاألخرى والقوة العظم

ين يروجون لفكرة الصعود الصيين وميثل التحدي البيئي هاجسا أمام املسؤولني الصينيني الذ
السلمي؛ فاهنيار البيئة يف الصني وتداعياته احملتملة على دول اجلوار والعامل ككل، يربك الصورة 
السائدة عن اسرتاتيجية التنمية السلمية واملشرتكة اليت عملت الدبلوماسية الصينية لسنوات طويلة 

عدة للصعود الصيين، ورفع كل التحفظات دولية مسا ظروفعلى نشرها عامليا من أجل توفري 
 القائمة حوله.

بعد أن كانت حتتل املرتبة الثانية )ومع بداية احلديث عن الصني كأكرب مصدر للتلوث يف العامل 
، خاصة بعد التقرير الذي أعده فريق من اخلرباء من جامعة  (عامليا بعد الواليات املتحدة األمريكية

الذي جاء فيه أن الصني قد جتاوزت الواليات املتحدة "كأكرب   2008كاليفورنيا األمريكية سنة 
ألكرب خرق هلا، حيث حتولت  "اسرتاتيجية الصعود السلمي"تتعرض  37ملوث للبيئة يف العامل"،

الصني، يف نظر البعض، إىل أكرب مهدد للحياة البشرية ككل، وينظر إىل استمرار مسار صعودها 
 استمرار يف تدمري البيئة واحلياة على كوكب األرض.وفق النموذج احلايل على أنه 

أن تدخل الصني يف الصراعات الدولية  ونيتوقعه"، جعل الكثريين حتدي شح املياكما أن "
املتوقعة حول املياه، هذا وقد بدأت الصراعات فعال داخل الصني، بني الفالحني وأرباب العمل، 

ني املدينتني الكبريتني: بكني وتياجنني على هنر وبني املدن واملدن، ومنها النزاع الشهري ب
 38."يوهي"

فالصني اليت التزمت إىل حد بعيد بعالقاهتا الودية والسلمية مع جرياهنا، ومع الدول والقوى 
الكربى األخرى تكريسا لنهجها التنموي السلمي، جتد نفسها متارس "عدوانا بيئيا" على نفسها 
وعلى اآلخرين، متحولة بذلك إىل مصدر هتديد بيئي إقليمي وعاملي، وواضعة بذلك هنجها 

 يضر مبصداقية األرض لكوكب "اإليكولوجي التهديد" بـ فتسميتهاي السلمي على احملك، التنمو 
 39الدولية. الساحة على البالد

فالسعي  ؛اختبارا كبريا " بدورهاالدولة املسؤولة واملتعاونة"ومن ناحية أخرى، تواجه اسرتاتيجية 
الدويل جلعل الصني تلتزم باملعايري البيئية الدولية يضع القيادة الصينية على احملك، فهي جمربة من 
ناحية على احلفاظ على استمرار نسبة منو مرتفعة لتغطية احتياجات مواطنيها، ومن ناحية ثانية 
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ة، خاصة تلك اليت تلعب احلفاظ على صورهتا كدولة مسؤولة أمام اجملتمع الدويل إزاء قضايا البيئ
 هي دورا يف تفاقمها.

نتيجة احتياطها الضخم  ةفالصني اليت ينظر إليها اليوم على أهنا دولة ذات إمكانيات مالية عظيم
حمل مسؤولية أكرب على تمن العملة األجنبية، زيادة على حتسن قدراهتا التكنولوجية واإلبداعية، ت

يف سبيل إصالح وتنظيف بيئتها امللوثة، وأصبحت تتهم  من اجلهد واملالقدرا أكرب عدم بذهلا 
 .بالتقصري يف هذا اجلانب

بشكل مباشر، ينظر إىل الصني على أن بإمكاهنا أن تفعل أشياء من أجل البيئة ولكنها ال تفعل، 
أو ال تستجيب باملستوى املطلوب على األقل، وهذا من شأنه أن يضع عالمات استفهام أمام 

 ؤولة ومنسجمة مع املنظومة البيئية الدولية.الصني كدولة مس
سبق " توين بلري" قائال: "على األمد البعيد، لن تكون هناك ق رئيس الوزراء الربيطاين األقد علٌ و 

قضية أكثر أمهية من قضية تغري املناخ"، ولن يتوصل العامل إىل اتفاق بشأن حماوالت تقليل هذه 
هبذا يكون " بلري" قد خص القوة و  40،ات املتحدة، واهلند"الظاهرة "إال مبشاركة الصني، والوالي

العظمى والقوتني الصاعدتني )اهلند والصني( باملسؤولية الكربى والدور احلاسم يف مواجهة أكرب 
 األخطار البيئية املتمثل يف  التغري املناخي أو االحتباس احلراري.

التغري املناخي واالحرتار الكوين، ويصل  الصني متهمة بتعطيل اجلهود الدولية للتعامل معكما أن 
احلد بالبعض إىل اعتبار أهنا تشكل "حتالفا" مع القوة املهيمنة )الواليات املتحدة األمريكية( يف 

 41هذا اجملال، وهو ما يتسبب يف استمرار اإلضرار بالبيئة العاملية.
 التأثير على مستقبل ومآالت الصعود الصيني: .2

اسات مبستقبل أفضل للصني وشعبها، وتوقعت أن تنافس الواليات تفاءلت الكثري من الدر 
املتحدة األمريكية على الزعامة السياسية واالسرتاتيجية يف العقود القادمة، بعدما أصبحت تنافسها 
اليوم على الزعامة االقتصادية، ولكن هذا التفاؤل ما يلبث أن لخف عند التطرق إىل واقع البيئة يف 

 لعاملية، بل قد يتحول إىل تشاؤم وتوجس وترقب لألسوأ.الصني والبيئة ا
فالتداعيات احملتملة للتدهور البيئي على الصني جتعل من جهودها التنموية وكأهنا ذر للرماد يف 
العيون، وجيعل من الصعود الصيين جمرد سراب، فقد بدأ احلديث عن احتمال حتول التجربة 

وأصبح يتم تشبيه ، سنوات على حد تعبري "توماس فريدمان"التنموية الصينية إىل كابوس بيئي بعد 
االستمرار يف مدح التجربة الصينية والتفاؤل هلا باستمرار الصعود حنو مرتبة القوة العاملية من قبل 
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القادة الصينيني بالرجل الذي يسقط من الطائرة وينتابه إحساس يف اللحظات األوىل للسقوط بأنه 
والواقع، وهو تشبيه لـ: "روب واتسون"، اخلبري يف شؤون البيئة  يطري، حىت يصطدم باألرض

 42الصينية ورئيس شركة "إيكوتيك العاملية" املتخصصة يف إنشاء املباين اخلضراء.
الصني ألن تصبح قوة اقتصادية عظمى سيكون مبثابة مضي »ويف نفس السياق يرى آخرون أن 

 43.«انتحار إيكولوجي
 مغاير للنمط الغربي:نمط تنمية الدفع نحو  .3

لتغيري  ، وعلى القوى النامية والصاعدة األخرى،الوضع البيئي الصيين والعاملي، يضغط على الصني
منط التنمية املتبع، وكذلك توجهات منط االستهالك، ليكون خمتلفا عن النموذج الغريب، وإال 

 ستكون العواقب وخيمة على الصني والعامل معا يف العقود املقبلة.
)وهي حال  تتلوث بوترية أسرع من عملية إزالة التلوث يف الدول الصاعدة إذا كانت البيئة

نموذج التنمية االقتصادية احلايل ينبغي استبداله بآخر ف ؛األمر حيتاج إىل حلول جذريةف، الصني(
 45وهو النموذج الذي ال تزال الصني حتاول رسم معامله. 44،أقل تدمريا للبيئة
خطط النمو االقتصادي الصينية الطموحة ال »أن  اليت يرى خرباؤها األمم املتحدةوتؤكد على هذا 

ألن العامل ليس به موارد كافية تسمح لسكان الصني البالغ  ،ميكن حتقيقها من الناحية البيئية
 46.«مليار نسمة أن يتحولوا إىل مستهلكني على غرار النمط الغريب 1.3عددهم 

 47قوى الصاعدة األخرى( تنمو يف بيئة ضاغطة ومقيدة ملتاحية املوارد،وبالنظر إىل أن الصني )وال
عدة كواكب أرضية حىت تدعم سكان العامل إذا استهلك كل »األمر قد يتطلب يرى البعض أن 

صيين قدرا من املوارد يساوي أو يقرتب من ذلك الذي يستهلكه مواطن يف الدول الغنية 
 48.«واملتقدمة

آخر قائم على التقشف وترشيد استخدام املوارد يعترب حتديا حقيقيا للقيادة وتغيري هذا النمط حنو 
الصينية، اليت تتخوف من ردة فعل املواطنني الصينيني املتأثرين بنمط احلياة الغربية، وغري املستعدين 
للتنازل عن مطلب الرفاهية والعيش البذخ على غرار املواطن الغريب، حىت ولو كان ذلك على 

 بيئة واألجيال القادمة.حساب ال
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 تأثر مناخ العمل وبيئة االستثمار الصينية: .4
يتوقع أن يؤدي التلوث املستمر للبيئة يف الصني إىل تأثر مناخها االستثماري بفقداهنا جاذبيتها 
االستثمارية، ألن املستثمرين األجانب بدأوا ينظرون إليها على  أهنا عبارة عن ""سحابة قذرة"، 

 أن يقيموا يف مثل تلك األجواء من التلوث اهلوائي واملائي وحىت تلوث الرتبة.وال ميكنهم 
وملا كان االستثمار األجنيب من أهم حمركات منو االقتصاد الصيين، فإن تراجعه ألسباب بيئية 
سيعين تراجع النمو يف الصني وتعثر مسارها التنموي بشكل عام، ألن استقرارها االجتماعي 

 مل االخنفاض أو التوقف املفاجئ يف حركة النمو االقتصادي.والسياسي لن حيت
وما جيعل وضع الصني أكثر تعقيدا، هو أن أية جهود للحد من اآلثار البيئية املدمرة لنموها 
االقتصادي، سيؤدي إىل رفع تكلفتها االقتصادية والتقليل بالتايل من تنافسية سوقها الداخلية 

 ستثمار الصينية بني "مطرقة تدمري البيئة، وسندان محايتها".واخلارجية. وهبذا تضع بيئة اال
 :ونتائجها الكوارث الطبيعية .5
الصني تعاين من فرتة زمنية إىل أخرى من كوارث طبيعية )خاصة الفيضانات( واليت تؤثر ظلت 

، ولكن يف العقود بشكل سليب على جهود التنمية الصينية وتكبدها خسائر بشرية ومادية كبرية
أصبح واضحا أن احلوادث املناخية باتت أكثر حدوثا، وأكثر حدة يف مناطق حمددة من »ة األخري 
 وهي املناطق األكثر تضررا بيئيا يف الصني. 49،«الصني

النمو والتوسع السريع يف الصناعات الثقيلة )خاصة البرتولية والكيماوية( وكذلك متركزها اجلغرايف، ف
النفايات املادية، قلة االنتباه والعناية بالعوامل اخلطرة املسببة التخزين املؤقت لكميات كبرية من 

لألحداث البيئية... كلها تشكل العوامل الرئيسية وراء األحداث البيئية اخلطرية املتكررة يف 
 50الصني.

املرتبطة بالبيئة، باتت حتدث بشكل متكرر مبقدار  )الكوارث( حسب بعض التقارير، األحداثو 
وهذه األحداث ال تضر فقط بالبيئة وهتدد صحة وحياة الناس، فهي أيضا حدث كل يومني، 

ويف بعض ، تعيق التنمية املستدامة وتعرض األمن الوطين واالستقرار االجتماعي للخطر واالهتزاز
 51، تؤثر على السمعة الدولية للصني.األخرى احلاالت، حني تتأثر هبا بعض الدول

حتولت إىل أزمات قد هتدد بقطع عالقات الصني مع العامل، بعض املشكالت البيئية لو كما أن 
"السارز" وأنفلونزا الطيور... وهو ما ستكون له آثار دراماتيكية فريوس مثلما حدث يف حاالت 
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الذي يقوم بشكل أساسي على التشابك والتعامالت  ومسار صعودها على اقتصاد الصيين
 52الدولية.
 :وإبطاء مساره وخفض سقفه رفع تكلفة الصعود .6

تدفع الصني سنويا فاتورة باهظة نتيجة واقعها البيئي وتداعياته املختلف على االقتصاد والصحة 
واحلياة العامة، ويتسبب ذلك يف رفع تكلفة صعودها، إذ يقدر البنك الدويل التكلفة اإلمجالية 

 53(.GNIن الدخل الوطين اخلام )باملائة م 9للتدهور البيئي واستنزاف املوارد يف الصني بـ: 
 3.05مبا قيمته:  2010وقد قدرت األكادميية الصينية للتخطيط البيئي تكلفة اللتلوث لسنة 

على أقل تقدير،  للتلوث البيئيهي التكلفة االقتصادية و  54الوطين اخلام، ناتجباملائة من ال
 2020يتوقع أنه حبلول عام و  55.فالتقديرات البيئية الصينية غري دقيقة وتتجاهل عديد املتغريات

باملائة من ناجتها احمللي  1.3سيتسبب تلوث اهلواء وحده يف حتمل الصني خسائر توازي 
 56اإلمجايل.

الضغوط : العوامل البديلة"، فإن "2030من ناحية أخرى، وحسب تقرير "االجتاهات العاملية 
على  الصاعدة األخرى خاصة اهلند(...)والقوى الدميوغرافية وتزايد القيود البيئية سريغم الصني 

 57."رفع وارداهتا، وهو ما سيكون له بالغ األثر على دخلها وعلى السوق العاملية يف الوقت نفسه
من شأهنا أن جترب الصني اليت املشكالت البيئية أما عن تسقيف الصعود الصيين، فسينجم عن 

حساب ما كان جيب أن توجهه إىل  على توجيه مزيد من اهتمامها إىل القضايا الداخلية على
زيادة الوعي الدويل بقضايا  وكذاك عن 58،القضايا اخلارجية لتعزيز موقعها يف هرم القوة العاملية

البيئة، وتبين القوى الغربية كاالحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية ألجندات دولية يتصدرها 
العتبات والقيود اليت وضعتها االتفاقيات واملعاهدات ذات وعن عنوان البيئة والتغريات املناخية، 

 أن ترسم ،والقوى الصاعدة األخرى ،من الصعب على الصني الصلة حبماية البيئة، واليت ستجعل
تنموية طموحة دون أن جتابه باعرتاضات وانتقادات القوى الغربية واملؤسسات واملنظمات  اأهداف

 .الدولية املهتمة بالبيئة
نصح هبا للتقليل على األقل من األخطار البيئية املستقبلية كلها تشكل اإلجراءات اليت ي   كما أن

بدورها حتديا كبريا للصني، حيث ستجد هذه األخرية نفسها جمربة على غلق عديد مصانع احلديد 
ما قد يتسبب يف عدم استقرار اجتماعي وسياسي  ...والصلب، وتسريح عدد هائل من العمال

 59تراجع يف مكانتها الدولية يف بعض الصناعات.داخلي، و 
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البيئة من بني القضايا الدولية امللحة اليت ال ميكن التعامل معها على املستوى احمللي أو وملا كانت 
القوى الصاعدة على مزيد من فإن هذا سيحث ات عاملية، رباإلقليمي فقط، وإمنا تتطلب مقا

، فالصني اليت وتيرة نموها وصعودهاوبالتايل سيؤثر على  الرضوخ للقواعد الدولية حلماية البيئة،
تضاعف حجم اقتصادها الضعفني كل مثان سنوات منذ انطالق إصالحات »استطاعت أن 

قد تتمكن من  60،«2008إىل  2001، ومضاعفته بثالث مرات خالل الفرتة من 1978
فعل مثل ذلك يف الفرتة القادمة بعد حتوهلا حنو مزيد االهتمام حبماية البيئة وإدراجها يف خمططاهتا 

 االقتصادية.
 :خاتمة

من خالل دراسة احلالة الصينية، وأخذا يف االعتبارات الفروقات بني القوى الصاعدة 
بالقول أن أمناط التنمية غري املستدامة  واسرتاتيجيات التنمية والصعود اخلاصة هبا، ميكن التعميم

 ، وانتشار مفهوم وفكر التنمية املستدامة،املشكالت البيئية العامليةللقوى الصاعدة، وزيادة الوعي ب
 أمام القوى الصاعدة نوجزها يف العناصر التالية:الكربى تطرح اليوم جمموعة من التحديات 

لتلبية حاجات مواطنيها الصعود تنمية و الحتدي املوائمة بني متطلبات مواصلة مسار  -
احمللية والعاملية من على البيئة  ذلكونتائج والسمو يف مراتب القوة الدولية من جهة، 

 .جهة ثانية
حتدي املوائمة بني صورهتا ومسؤوليتها العاملية جتاه قضايا البيئة، واستمرار متلصها من  -

 التزاماهتا الدولية هبذا اخلصوص.
قدراهتا يف جمال الطاقات البديلة مع احلفاظ على استمرار منوها االقتصادي حتدي بناء  -

 على مستويات عليا لسد حاجات مواطنيها.
حتدي استغالل القوى املهيمنة على القرار الدويل هلذه الظروف الحتواء وكبح مسار  -

عن طريق فرض معايري صارمة للتنمية االقتصادية حتت مسمى "التنمية ها صعود
 .ومحاية البيئة  املستدامة"

املشاكل البيئية هاجسا كبريا للقوى الصاعدة، خاصة الصني، فإهنا ميكن  تعتربمثلما ومع ذلك، ف
أن تتحول إىل فرصة وجمال آخر إلثبات الذات والتفوق، باعتبار تكنولوجيا البيئة والصناعات 

، وباملراهنة ادة الوعي البيئي العامليالنظيفة أصبحت تلقى رواجا كبريا يف األسواق العاملية مع زي
التوجه حنو البدائل البيئية ف 61على "القدرة الصينية املتزايدة على االستثمار يف التحسينات البيئية"،
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والتكنولوجيات الصديقة للبيئة واقتصاديات البيئة خيارات حمل دراسة وتنفيذ من قبل القوى 
 ناحية التجسيد والفعالية وإمكانية التنفيذ.الصاعدة، ولكنها ال تزال بعيدة املدى من 

تقاسم األعباء البيئية العاملية الكربى بني القوة املهيمنة كما تعترب بعض وجهات النظر احملايدة أن "
تعزيز قدراهتا واستجابتها يف والقوى الصاعدة، بطريقة عادلة ومتوازنة تضمن حق تلك القوى 

والتنمية  التنمية املستدامة اهيمبين القوى الصاعدة ملفالسبل لت يعترب أحد، "ملطالب شعوهبا
 ، واحرتامها اللتزاماهتا البيئية الدولية.اخلضراء

يف اخلتام، ال يفوتنا التذكري بأن الصني تتشابه مع عديد القوى الصاعدة األخرى يف بعض 
على  قيود وعتبات وما تفرضه من احمللية، وتشاركها التحديات البيئية العاملية املشكالت البيئية

  62."جتربة تارلخية فريدة" دائما مسارات واسرتاتيجيات صعودها، ولكن الصني تبقى
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 .47(، ص 2012(، )دمشق: اهليئة العامة السورية للكتاب، 19اقتصادية )
2 - Dieter GRUNOW and Thomas HEBERER, “Environmental Governance in 
China: New Developments and Perspectives”, Journal of Current Chinese Affairs, 

No 3/2011, p 06. 
 - صبح الساسة والقادة الصينيون استخدام كلمة "الصعود" يف أدبيات السياسة الدولية الصينية ال لخلو من اجلدل، ففي الوقت الذي أ

 يفضلون كلمة "التنمية" بدل "الصعود" العتبارات اسرتاتيجية تتعلق بتجنب السياسات االحتوائية للقوة املهيمنة والقوى الغربية، وتبييض
يث عن مسار حتول القوة صورة الصني يف اجلوار اإلقليمي والعامل؛ ال يفضل احملللون الصينيون بدورهم استخدام كلمة "الصعود" عند احلد

تستعيد مكانتها »حنو الصني يف العقود األخرية، وإمنا يفضلون استخدام كلمة "العودة" أو عبارة "استعادة املكانة" على اعتبار أن الصني 
 ، أنظر: «الطبيعية يف النظام الدويل، املكانة اليت فقدهتا بفعل العدوان الغريب يف القرن التاسع عشر

Prem Mahadevan, “China’s uncertain peaceful rise”, in: Daniel Möckli (Editor), 
STRATEGIC TRENDS 2012: Key Developments in Global Affairs, 

(Switzerland: Center for Security Studies, ETH Zurich, 2012). p 14.  
3 - Lauren M. Phillips, ‘’International relations in 2030: The transformative power of 
large developing countries’’, Discussion Paper, (Bonn: Deutsches Institut für 

Entwicklungspolitik, 2008), p 14. 
 -  العديد ممن زاروا انتشرت هذه املقولة يف عديد الكتابات املهتمة بتجربة التنمية والصعود الصيين وآثارها البيئية املختلفة، وأكد عليها
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 س يف مساء العاصمة الصينية ملدة ثالثة أيام خالل أسبوع.الشم
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